Protokół nr 41/2018
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia,
Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu,
z dnia 1.10.2018 r.
godz. 12.00
1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji, p. Bernadeta Hordejuk otworzyła obrady kolejnego
posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny
i
Sportu Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Stwierdzając quorum powitała
zaproszonych gości i członków komisji.
Załącznik nr 1,2
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
Przewodnicząca komisji odczytała porządek posiedzenia, który przedstawiał się
następująco:
1.
Otwarcie posiedzenia.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Pilotaż modelu POZ+ ( informacja).
4.
Informacja ws. realizacji ustawowych zadań samorządu wojewódzkiego w zakresie kultury
fizycznej i sportu.
5.
Zaopiniowanie materiałów na XLI Sesję Sejmiku, w tym:
 Projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo WarmińskoMazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowanie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych
dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku
z potrzebami
osób niepełnosprawnych.
 Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z monitoringu wdrażania w latach 2016-2017
"Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych
na lata 2016-2020”.
 Projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej przy Wojewódzkim
Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
8. Zakończenie posiedzenia.
Uwag do porządku nie zgłoszono, porządek przyjęto przez aklamację.
3. Pilotaż modelu POZ+ ( informacja).
Głos zabrał Z-ca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
p. Walenty Seliga, który przedstawił prezentację pt. Pilotaż Programu POZ Plus. Wymienił
uregulowania prawne dotyczące nowego pilotażu. Przedstawił założenia koordynowanej opieki
zdrowotnej oraz wybór realizatorów programu pilotażowego POZ PLUS. W dalszej kolejności
przybliżył obszary kontraktowania i liczbę świadczeniobiorców objętych pilotażem POZ +.
Następnie omówił profilaktyczne świadczenia bilansowe tj. cel badania, kwalifikacja do
badania bilansowego oraz zakres badań bilansowych. Przedstawił rodzaje badań bilansowych,
czyli bilans podstawowy i bilans pogłębiony. Wskazał rodzaje przedmiotowych wizyt
edukacyjnych oraz podział zadań pomiędzy członków Zespołu POZ+ w ramach realizacji
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profilaktycznych świadczeń bilansowych. Przedstawił jednostki chorobowe kwalifikujące do
programu zarządzania chorobą oraz rodzaje świadczeń realizowanych w ramach programu
zarządzania chorobą. Na zakończenie wskazał finansowanie pilotażu POZ Plus.
Przewodnicząca Komisji zapytała, jak NFZ ocenia ten pilotaż?
Dyrektor p. W. Seliga powiedział, iż pilotaż został wprowadzony od lipca i tylko jeden
podmiot prowadzi ten pilotaż i nie wiadomo jak to będzie się rozwijać. Pan Dyrektor stwierdził,
iż pilotaż trwa zbyt krótko, aby można go ocenić.
Radny p. Tadeusz Politewicz zapytał o finansowanie w/w pilotażu? W pilotażu ujęte
są osoby do 65 roku życia, zapytał co z osobami powyżej 65 roku życia ?
Głos zabrała p. Wioletta Kalinowska starszy specjalista w Wydziale Kontraktowania
Świadczeń Zdrowotnych W-M O/Wojewódzkiego NFZ powiedziała, iż finansowanie jest
częściowo z Banku Światowego, a część z NFZ, są to dodatkowe środki dla danego
świadczeniodawcy.
Dyrektor p. w. Seliga wyjaśnił, iż takie zostały przyjęte założenia.
Radna p. Jolanta Szulc zapytała, kto w ramach tego programu pilotażowego finansuje
specjalistów, czy są finansowani z budżetu POZ, czy płaci NFZ? Jakie środki miesięcznie są
przeznaczane na specjalistkę?
Dyrektor p. Seliga powiedział, iż środki na specjalistkę w ramach pilotażu będą
w POZ-ecie.
Pani Wioletta Kalinowska wyjaśniła, iż część pieniędzy finansuje Bank Światowy
z przeznaczeniem na badania bilansowe i w tym celu zawiera się umowę na określoną kwotę.
Jeżeli świadczeniodawca wykona więcej bilansów to umowa zostanie mu zwiększona.
Radna p. Jolanta Szulc zapytała o ile są większe środki na pacjenta w stosunku do tych,
które były poprzednio. Pani radna zwróciła uwagę, iż środki na koordynatora są niewielkie.
Pani Wioletta Kalinowska powiedziała, iż na ten moment nie są w stanie odpowiedzieć
na to pytanie. Wypłacają środki, a świadczeniodawca się z nich rozlicza. Na tę chwilę na
zadania bilansowe w przypadku podmiotu objętego pilotażem został wypłacony jeden grant.
Natomiast środki są zarezerwowane na 2 granty i są wypłacane co kwartał.
Przewodnicząca Komisji, zapytała, czy program nie wydłuża kolejek do lekarza POZ
dla pacjentów nie objętych pilotażem?
Dyrektor p. W. Seliga dodał, iż pilotaż nie wydłuża kolejek do lekarza POZ. Dodał, że
jeżeli lekarz nie wykorzysta środków na pilotaż to będzie zwracał.
Pani W. Kalinowska powiedziała, iż nawet gdyby podmiot chciał przebadać całą
populację w przedziale wiekowym 25-65 lat, to środków wystarczy. POZ w ramach pilotażu
ma podpisaną umowę wewnętrzną lub ma wewnętrznych specjalistów. Pacjent zostanie
obsłużony poza kolejką.
Radna p. Grażyna Licznerska zapytała, jak długo będzie trwał ten pilotaż?
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Dyrektor p. W. Seliga poinformował, iż program pilotażowy będzie trwał do grudnia
2019 r., czyli 1,5 roku.
Radna p. J. Szulc zapytała o pilotaż, który się skończył chodzi o dzienne domy opieki
medycznej. Z uzyskanych informacji z publikatorów prasowych wynika, że jest prowadzona
wycena i analiza procedury dla tego świadczenia.
Dyrektor p. W. Seliga wyjaśnił, iż do tej pory to świadczenie nie jest gwarantowane, ale
z jego wiedzy wynika, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji analizuje
problem.
W związku z brakiem innych pytań w/w temat został zakończony.
4. Informacja ws. realizacji ustawowych
w zakresie kultury fizycznej i sportu.

zadań

samorządu

wojewódzkiego

Głos zabrał Dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu p. Waldemar Buszan, który
przedstawił prezentację nt. informacji w sprawie realizacji ustawowych zadań samorządu
wojewódzkiego w zakresie kultury fizycznej i sportu. Przedstawił uwarunkowania prawne
działalności w sporcie oraz zadania ustawowe. Kolejno omówił realizowane zadania.
Przedstawił nagrody i stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe w latach 2017-2018.
Kolejno poinformował o umowach podpisanych w latach 2017-2018 z organizacjami
pozarządowymi. Przybliżył usługi promocyjne, formy wsparcia imprez i wydarzeń sportowych
oraz patronaty.
Załącznik nr 4
Radny p. Marek Szter zapytał o zmiany do
z organizacjami pozarządowymi, jakie planuje się w roku 2019.

programu

współpracy

Dyrektor p. W. Buszan, powiedział, iż planują, aby trzy zadania były 2 –letnie.
Radny p. Marek Szter przypomniał, iż wspólnie z radną p. Grażyną Licznerską jest
członkiem Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego i zgłosił propozycję, aby pewne zadania
były realizowane w cyklu wieloletnim.
Dyrektor p. W. Buszan podziękował w imieniu własnym i współpracowników za
współpracę i pożyczył wszystkiego dobrego.

Projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo WarmińskoMazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowanie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych
dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku
z potrzebami osób
niepełnosprawnych.
Głos zabrała Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej p. Wiesława Przybysz,
która przedstawiła w/w projekt uchwały.
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W związku z brakiem pytań Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad w/w projektem
uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu
członkowie komisji.
Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z monitoringu wdrażania w latach 20162017 "Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób
niepełnosprawnych na lata 2016-2020”.
Ponownie głos zabrała Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
p. Wiesława Przybysz, która przedstawiła multimedialnie prezentację dotyczącą Raportu z
monitoringu wdrażania w latach 2016-2017 "Wojewódzkiego programu wyrównywania szans
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz
zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020”.
Załącznik nr 5
Radna p. Jolanta Szulc zapytała o koszt utrzymania jednego uczestnika Zakładu Aktywności
Zawodowej i Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Dyrektor p. W. Przybysz powiedziała, iż w przypadku Zakładu Aktywności Zawodowej nie ma
takiej stawki bo to jest normalny zakład pracy
natomiast dofinansowanie
w
Warsztatach
Terapii
Zajęciowej
to
około
1500
zł
na
osobę.
W związku z brakiem innych pytań Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad w/w
projektem uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy obecni na
posiedzeniu członkowie komisji.
Projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej przy
Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce.
Przewodnicząca komisji poinformowała, iż Pan Wojewoda zwrócił się z prośbą
o zmianę swojego przedstawiciela w Radzie Społecznej działającej przy Wojewódzkim
Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce.
Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały. Za pozytywnym
zaopiniowaniem głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie komisji.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodnicząca Komisji
za owocną współpracę.

podziękowała

obecnym

na

posiedzeniu

dyrektorom

Dyrektor Departamentu Zdrowia p. Ryszard Wasiński i Dyrektor ROPS p. Wiesława
Przybysz również podziękowali za współpracę.
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6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji .
Przewodnicząca komisji zapytała o uwagi do przesłanego protokołu. Za pozytywnym
przyjęciem protokołu głosowało 7, jedna osoba się wstrzymała, nikt nie był przeciwny.
Protokół został przyjęty.
7. Zakończenie posiedzenia.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pani Przewodnicząca jeszcze raz podziękowała
wszystkim obecnym. Na tym posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej,
Rodziny i Sportu w dniu 1.10.2018 r. zostało zakończone.

Przewodnicząca Komisji
Bernadeta Hordejuk
Protokołowała:
Mirosława Baran-Styczyszyn
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